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зламаних кісток, зламаних зубів чи будь-яких інших серйозних травм 

через сексуальне насильство. 

Для багатьох жертв домашнього насильства сексуальне насильство є 

дуже чутливою і серйозною темою. Оскільки в Азербайджані немає 

сексуальної освіти, багато жертв не знають про те, що сексуальне насильство 

є формою насильства і що вони стикаються з ним. 

Економічне насильство в сім’ї пояснюється в законі Азербайджану так: 

домашнє застосування незаконних обмежень економічного характеру, 

означає дії осіб, на які поширюється дія цього закону, спрямовані один 

на одного, позбавлення права володіти, розпоряджатися майном або 

користуватися ним, отримувати дохід при створенні, підтримці та 

зловживанні ситуацією економічної залежності. 

Держава та громада повинні діяти спільно щодо запобігання та 

вирішення проблеми домашнього насильства. 

Науковий керівник В. І. Филипська 
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ПРОТИДІЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ  

У СУСПІЛЬСТВІ (ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД) 

Сьогодні в умовах глобалізації, зближення держав в області 

міжнародного, культурного співробітництва, а також правових систем, 

великого значення набувають питання забезпечення громадського порядку, 

безпеки людини й запобігання злочинам. У США діє доктрина «нульової 

терпимості» до злочинів, її правоохоронна спрямованість характеризується 

динамічністю, технологічністю і підтримкою правопорядку в суспільстві у 

рамках дотримання демократичних прав і свобод громадян країни. З метою 

підвищення ефективності системи протидії злочинності, здійснюються 

наступні заходи: посилюється соціально орієнтована робота з населенням, 

що гарантує занурення поліції в місцеві спільноти, громадську підтримку та 

спільну роботу щодо запобігання правопорушень; інтенсифікується 

каральна політика стосовно особливо тяжких злочинів; за допомогою засобів 

масової інформації здійснюється підтримка соціальної доктрини, яка формує 

громадську думку «нульової терпимості», − «правопорушення має бути 

припинено, а скоєний злочин – покарано». 

В Австрії державними структурами безпеки є поліція і жандармерія, 

що утворюють єдину федеральну поліцію.  
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Головним суб'єктом раннього запобігання злочинів в Італійській 
Республіці є поліція, яка характеризується вузькою спеціалізацією 
підрозділів, багаторівневою структурою, а також абсолютною 
мілітаризованістю. Актуальним для розвинених країн є вдосконалення 
форм соціального контролю над діями правоохоронних органів як 
гарантів дотримання загальнолюдських прав і свобод. У зв’язку з цим 
Україні слід використовувати цей позитивний закордонний досвід 
боротьби зі злочинністю щодо організації та координації попереджувальної 
діяльності між різними суб’єктами профілактики й громадянським 
суспільством, а також забезпеченням сучасними технічними засобами 
та обладнанням, необхідних для ефективного розкриття, розслідування 
злочинів, виконання необхідних досліджень і експертиз. 

Науковий керівник І. О. Гоголь 
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Сьогодні однією з найпоширеніших моделей партнерських відносин 

між поліцією та громадянським суспільством у світі є модель «Community 

Policing», «Community-oriented Policing», «Neighborhood Policing». Ця модель 

побудови взаємозв'язків поліції з населенням ефективно використовується в 

поліції США, Великобританії, Німеччини та Польщі на індивідуальному, 

місцевому та загальнодержавному рівнях в цілому. Слід зазначити, що 

основними цілями взаємодії поліції з громадою є: запобігання та зменшення 

злочинності; викорінення негативних соціальних явищ; підвищення безпеки 

та якості життя населення тощо. Однією з найпоширеніших форм ефективної 

взаємодії громадянського суспільства та поліції є спільна діяльність поліції 

та добровільних громадських груп. До таких груп належать «добровільні 

поліцейські служби», створені в Баден-Вюртемберзі та Гессені (Німеччина), 

«варта безпеки» у Баварії (Німеччина), «громадська сторожа» в Польщі, які, 

шляхом патрулювання, своєчасного повідомлення про незаконні дії та 

надзвичайні ситуації, а також контролю за безпекою дорожнього руху, 

допомагають поліції в охороні правопорядку та захисті прав та свобод 

громадян. 

Діяльність «добровільної служби поліції» сприяє вихованню 

соціально активної та законослухняної поведінки кожного члена 

суспільства, спонукає громадськість допомагати поліції у виконанні 


